26- 03 - 2018
PAASACTIE RIKI
Op woensdag 28 maart brengen de groepen 1 en 2 een bezoekje aan Zorggroep Oversingel.
Zij zingen daar Paas- en lenteliedjes en brengen er voor de bewoners Paaspakketten van de RIKI
stichting rond.
De Paasactie is een van de activiteiten die de RIKI stichting organiseert voor ouderen. Zij willen door persoonlijke
aandacht een structurele bijdrage leveren aan het verbeteren van het welbevinden van ouderen. Tevens jong en
oud samen brengen.
Ook zijn er vanaf 22 maart in de groepen 1 t/m 5, twee RIKI Paaspakketten per groep aanwezig, voor een eenzame
oudere in de privé omgeving van een kind. Dit kan een buurman of buurvrouw zijn of een kennis.
Geef het voorstel samen met uw kind aan bij de leerkracht.
Mogelijk is het weg te geven RIKI Paaspakket dan voor u, om dit samen met uw kind bij een eenzame oudere te
brengen. Maar "op is op".
Namens de RIKI stichting fijne Paasdagen en heel veel dank!

AGENDA
PAASONTBIJT groep 1 t/m 5
PAASLUNCH

Wo 28 mrt

groep 6 t/m 8

Groepen 1/2 brengen paaspakketten en zingen in “Oversingel”
Do 29 mrt

Speelgoedmiddag groepen 1/2

Vr 30 mrt t/m ma 2 april

PAASVAKANTIE

di 3 april

Groepen 7 en 8 naar verzetsmuseum

Do 5 april

Schoolfotograaf

Luizentas kapot?
Voor € 2,50 heeft u weer een
nieuwe.
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Speeltuin Don Bosco op zoek naar enthousiaste vrijwilligers
De afgelopen jaren ben ik met veel plezier vrijwilliger bij Speeltuin Don Bosco. Waar Weesp sterk
groeit, neemt het aantal kinderen dat de speeltuin bezoekt ook sterk toe. Vandaar dat we op zoek
zijn naar meer enthousiastelingen die ons willen helpen in de speeltuin.
Daarnaast bestaan we dit jaar 65 jaar en hebben allerlei leuke plannen, maar kunnen we deze alleen
realiseren als er voldoende mensen zijn die daarbij helpen.
Als vrijwilliger help je de speeltuin om deze draaiende te houden. Er zijn diverse taken die je kan doen.
Hulp bij de feestcommissie bijvoorbeeld. Je helpt dan mee om allerlei activiteiten te organiseren tijdens
het seizoen om het 65 jarig bestaan te vieren. Hoe leuk zou het zijn als we weer eens het timmerdorp
(hutten bouwen) terug kunnen laten komen? Of misschien vindt je het leuk om af en toe de speeltuin een
dag te helpen in de winkel. Of heb je groene vingers en zoek je nog een tuin waar je ze volop aan de
slag kan zetten?
Vrijwilliger zijn klinkt suf, maar het is echt leuk werk, het is een fantastische speeltuin en je kinderen
kunnen altijd gratis mee tijdens een dienst. Mijn kinderen vinden het fantastisch dat ik af en toe de baas
ben van de speeltuin. Als vrijwilliger kan je ook namens de school meer betekenen. Bijvoorbeeld het
regelen van koffieochtenden met de klas in de speeltuin voor openingstijd, de juffendag in Don Bosco of
openen voor een schoolreisje. Het is heel handig om namens school een aantal ouders als vrijwilliger
van Don Bosco te hebben.
Heb je interesse? Geef je dan op via het online formulier
op http://www.speeltuindonbosco.nl/vrijwilligers/ of mail naar postvoor@speeltuindonbosco.nl. Je kan ook
altijd tijdens het openingsfeest op 30 maart één van de vrijwilligers aanspreken.
Dank alvast!
Speelse groeten van Speeltuin Don Bosco
Mathieu de Jong (vader van Benthe en Maud de Jong)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EXCURSIE BRANDWEER GROEPEN 1 EN 2
De kleutergroepen zijn op bezoek geweest bij de brandweer.
Ze hebben gezien waar de brandweermannen en vrouwen sporten, eten en
drinken, les krijgen, omkleden en de kinderen mochten ook in alle
brandweerauto's kijken.

-------------------------------------------------------------------------------------------Donderdag 5 april worden de jaarlijkse schoolfoto’s
gemaakt.
Vanaf 8 - 8.30 uur bent u welkom met de broertjes en
zusjes die nog niet op school zitten voor de gezinsfoto
reportage!
Broertjes en zusjes die wel samen op school zitten worden
in de middag gefotografeerd.
Van elk kind wordt een minireportage gemaakt met een witte achtergrond plus een groepsfoto. Na
ongeveer 14 dagen krijgt u de inlogkaartjes via school.
In verband met de nieuwe Europese privacywetgeving (gaat officieel in per 25 mei 2018):
Mocht u niet willen dat uw kind op de traditionele groepsfoto staat, dan dit schriftelijk aan de
leerkracht melden a.u.b. We hopen de groepen compleet te mogen fotograferen.
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OBS de Triangel te Weesp zoekt:

Overblijfmedewerkers m/v
Als vrijwilliger neem je gratis deel aan de jaarlijkse cursusdag.
Onderwerpen zijn onder andere (afwisselend per jaar):
kinderkennis,
kinder- EHBO,
kinderspel,
omgaan met ‘opvallend’ gedrag
Voor het overblijven ontvang je een leuke vrijwilligersvergoeding.
Als overblijfmedewerker bij de Triangel heb je de volgende taken:




Zorgen voor het welzijn van de kinderen die gebruikmaken van de tussenschoolse opvang
Toezicht houden op de kinderen en hen begeleiden tijdens het eten, binnen- en buitenspelen
Zorgen voor een heldere overdracht van en naar de betrokken leerkracht

Wij vragen:
- verantwoordelijkheidsgevoel
- ervaring oppaswerk als ouder, opa, oma (of professioneel)
- kunnen inspelen op de verschillende situaties tijdens het overblijven,
met name op het gebied van sfeer, orde en omgang met elkaar
- goede samenwerking met de andere overblijfmedewerkers
- goede beheersing van de Nederlandse taal
Bij aanvang wordt de nieuwe medewerker wegwijs gemaakt in manier van tussenschoolse opvang op
de Triangel
Bent u een enthousiaste en flexibele duizendpoot en wilt u werken als overblijfmedewerker?
Of kent u iemand (familielid, buur, kennis) die interesse heeft om deel te nemen aan onze
overblijforganisatie, neemt u dan contact op met:

Terry Morree (coördinator)
06 41478053
terry-morree@hotmail.com

Singel 6, Weesp

of Triangel (algemeen adres)
0294- 413509
info@triangelweesp.nl
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